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  و�ر�اتهالسالم علیكم ورحمة هللا

ه الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�
 أجمعین، أما �عد...

م فبعد انقطاٍع طال ودام خمسة أشهر تخلل هذه المدة اختبارات، ورمضان، و�جازة بین العیـدین، ثـ
ن فیهـا مواسـم عبـادة، واغتنـام لألوقـات ممـ الحج، و�ل هذه األمور عوائق في زماننا هذا، و�ن �ان

 منَّ هللا علیه �العمل الصالح، واغتنام الفرص للعلم النافع.
و�انت الدروس عند مـن عرفنـا مـن الشـیوخ ال تنقطـع طـول العـام؛ ألنهـا لیسـت مر�وطـة بـدوام، وال 

ال �قتصــر  مر�وطــة بدراســة، وال مرتبطــة �ــأي أمــٍر مــن األمــور إال �الطالــب مــع شــیخه، بــل األمــر
على درٍس واحد في الیوم، و�نما ُیوجد عند �عض الشیوخ خمسة دروس في الیوم، ومـنهم مـن یز�ـد 

ا في الضحى.  سادس�
كـن وعلى �ل حال ما ُ�مكن أن نتعدى واقعنا الذي نستطیعه ونقدر علیه إلـى المثالیـات التـي ال ُ�م

 تحقیقها.
�ســتغل و�غتــنم أوقــات الفــراغ �النســبة ومــن شــیوخنا فــي وقــٍت قر�ــب �عنــي مــن عشــر ســنوات مــن 

ین للطــالب، فُیــنظم دورات علمیــة فیهــا دروس متعــددة، وُ�عیــنهم هللا علــى ذلــك، ُ�عــین الطالــب، وُ�عــ
�ــت هــذا ومشــینا  ،وضــعت فــي یــوم مــن األ�ــام ثالثــة دروس ،الشــیخ علــى الصــبر والتحمــل، وأنــا جرَّ

ســن لــه دور، و�انــت الــدورات الصــیفیة مــا اســتطعت، وال شــك أن التقــدم فــي ال ،ألســبوع وانقطعنــا
 السیما في درس العصر �ستمر لثالث ساعات، اآلن ال أستطیع هذا وال نصفه.

زاد فــي العمــر  نعرفنــا مــن شــیوخنا مــ ،-جــلَّ وعــال–ومــن علــت همتــه وأخلــص فــي نیتــه أعانــه هللا 
ار سـواًء �ـان على ما أنا فیه من العمر عشـر سـنوات وعشـر�ن سـنة، والعمـل عنـده فـي اللیـل والنهـ

دت والـنفس إذا ُعـوِّ  ،ُ�عـین -جـلَّ وعـال–في التعلیم أو فـي الـدعوة أو فـي قضـاء حـوائج النـاس، هللا 
 اعتادت، و�ذا ُعِسفت انعسفت.

 تهملــُه شــبَّ علـــى والــنفس �الطفــل إن
 

ـــــم  ــــُه ینفطـ  حــــب الرضــــاِع و�ن تفطم
ذا انقطـع عـن الـدروس ه، و�من استرخى وأتبع النفس هواها تضعف نفسـه، وتضـعف همتـه وعز�متـ 

، فــي غا�ــة المشــقة �مــا ُ�قــال عــن ســبت الصــبیان، مــن أشــق األمــور علــى اود إلیهــا شــاق� كــان العــ
كـن الصبیان السبت؛ ألنه أول یوم في الدراسة، ومثل هذا الیـوم �النسـبة لهـذا الـدرس فیـه مشـقة، ول

انــة، نســأل هللا التوفیــق واإلع ،دهللا ُ�عــین إذا تجاوزنــا هــذه المرحلــة، ومشــت الــدروس �انــت �المعتــا
 والعلم النافع، والعمل الصالح للجمیع.

 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.
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حـــدى عشـــر/ واحـــد إوالیـــوم  ١١/٨/١٤٣٨حـــدى عشـــر/ ثمانیـــة/ ثمـــان وثالثـــین إآخـــر درس فـــي 
 بهذا نكون أكملنا خمسة أشهر. ١١/١

روس فــي مكــة والطــائف ُتعــادل شــهر ســتة عشــر درس، لكــن �عنــي حصــل بــین العیــدین �عــض الــد
بدیلـة للـدروس  اخمسة أشهر ما �انت معروفة عنـد أهـل العلـم ممـن مضـى، و�عضـهم ُیوجـد دروًسـ

بدیلـة لهـذه الـدروس التـي تعطلـت  االمنتظمة التي تعطل مع الطـالب، �عـض المشـا�خ ُیوجـد دروًسـ
 تبًعا للطالب.

ــ أهــل الهمــم العالیــة  ث �ضــع نفســه، إن وضــعها فــي مصــافّ وعلــى �ــل حــال المســألة اإلنســان حی
 علت وسمت همته، و�ن أرخى لها العنان �ُسلت وضاع الوقت بدون فائدة       

 .نعم
علـى آلـه �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العـالمین، وصـلى هللا وسـلم علـى نبینـا محمـد و 

 وصحبه والتا�عین لهم �إحساٍن إلى یوم الدین.
ُلوْا ِبَها ِإَلى اْلُحكَّـاِم اِطِل َوُتدْ ُكم ِ�اْلبَ َوَال َتْأُكُلوْا َأْمَواَلُكم َبْینَ {: "-تعالى رحمه هللا–اإلمام ابن �ثیرٍ قال 

ْن َأْمَواِل النَّاِس ِ�اِإلْثِم َوَأنُتْم َتْعَلُمو بن أبي طلحـة عـن  ، قال علي]١٨٨ة:[البقر } ن ِلَتْأُكُلوْا َفِر�ًقا مِّ
 لـىإ خاصـمو�ُ  ،المـال فیجحد بینة، فیه علیه ولیسذا في الرجل �كون علیه مال، ابن عباس: ه

 ،دٍ مجاهــ عــن وي رُ  و�ــذا الحــرام، آكــل آثــمٌ  أنــه �علــم وهــو علیــه، الحــق أن �عــرف وهــو ،كــامالحُ 
 ز�ـد نبـ الـرحمن وعبد ،حیان بن ومقاتل ،ديوالسُّ  ،وقتادة ،والحسن ،وعكرمة ،جبیرٍ  بن وسعید

 . ظالم أنك تعلم وأنت خاصمتُ  ال: واقال أنهم أسلم بن
 نََّمـاإِ  َأَال « :قـال -وسـلم علیـه هللا صـلى- هللا رسـول أن ،سـلمة أم عـن الصـحیحین في ورد وقد
 نْ َفمَ  َلُه، َفَأْقِضي ،ضٍ َ�عْ  ِمنْ  ِتهِ ِ�ُحجَّ  َأْلَحنَ  َ�ُكونَ  َأنْ  َ�ْعَضُكمْ  َفَلَعلَّ  ،اْلِخْصمُ  َ�ْأِتیِني َوِ�نََّما ،َ�َشرٌ  َأَنا

 ،الكر�مـة آل�ـةا هـذه فدلت ،»َهاِلَیَذرْ  َأوْ  َهاَفْلَیْحِملَ  َنارٍ  ِمنْ  ِقْطَعةٌ  ِهيَ  َفِإنََّما ُمْسِلٍم، ِ�َحقِّ  َلهُ  َقَضْیتُ 
 راألمـ نفـس فـي حـل�ُ  فـال األمـر، نفـس فـي الشـيء �غیـر ال الحـاكم كـمحُ  أن علـى الحـدیث وهذا
 نفـس فـي مـا طـابق فـإن الظـاهر، فـي لزمٌ مُ  هو و�نما ،حالل هو حالالً  محرِّ �ُ  وال حرام، هو احرامً 
م َبْیـَنُكم ُلوْا َأْمـَواَلكُ َوَال َتـْأكُ {: تعالى قال ولهذا وزره، المحتال وعلى ،أجره فللحاكم و�ال ،فذاك األمر

نْ {: طائفة أي ]١٨٨ة:[البقر } ِ�اْلَباِطِل َوُتْدُلوْا ِبَها ِإَلى اْلُحكَّاِم ِلَتْأُكُلوْا َفِر�ًقا النَّـاِس ِ�ـاِإلْثِم   َأْمـَوالِ مِّ
 ".مكم�ال في وتروجونه عونهتدَّ  ما �طالن تعلمون أي:  ]١٨٨[البقرة:} َوَأنُتْم َتْعَلُمون 

الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 
 أجمعین، أما �عد...

ــْأكُ { :-جــلَّ وعــال–ففــي قولــه  ــَنُكمَوَال َت ــَواَلُكم َبْی أن �أكــل المســلم مــال المــراد  ]١٨٨[البقــرة:} ُلوْا َأْم
أخیه؛ ألنه ُمطالٌب �أن ُ�حب ألخیه ما ُ�حبه لنفسه، فإذا أكل مال أخیه فكأنه أكـل مالـه، �عنـي إذا 
أكل مال أخیه فكأنه أكل مالـه، وقـد �كـون متسـبًبا ألكـل مالـه نفسـه �أكـل مـال أخیـه؛ ألنـه إذا أكـل 
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لـــه  -جـــلَّ وعــال–أخیــه تســـاهل غیــره فــي أكـــل مالــه مـــن �ــاب االقتــداء �ـــه، والعقو�ــة مــن هللا مــال 
 والجزاء من جنس العمل.

وأكــل المــال  ،فــإذا خاصــم مــن علیــه مــال لیســت علیــه �ــه بینــة، وصــار ألحــن �الحجــة مــن صــاحبه
د كم الــذي اجتهــالــوزر علیــه؛ ألن المظلــوم الــذي ُأِكــل مالــه معلــوٌم أنــه مــأجور؛ ألنــه مظلــوم، والحــا

وهو مـن أهـل االجتهـاد والنظـر فـي القضـا�ا والخصـومات، واسـتعمل فـي القضـاء مقدماتـه الشـرعیة 
مــن البینــات، ثــم �عــد ذلــك مــا دلــت علیــه البینــات أو شــهدت �ــه البینــات ُمخــالٌف للواقــع، والحــاكم 

 المقدمات، فهـورأى أن هذه البینة تثبت بها الدعوى من غیر ُمحا�اة، من غیر تساهل في  ،اجتهد
مأجور على اجتهاده أجر واحد؛ ألنه لم ُ�صب، و�ن �انت المقدمات والبینـات صـادقة وَحكـم علـى 

 وله أجران. ،ضوئها، وهو اجتهاٌد ُمصیب
 المقصود أن مثل هـذه الُحكومـات مـن القضـاة التـي تكـون نتائجهـا غیـر مطا�قـة للواقـع، الحـاكم إذا

حكـم عـن علـم ولـو خـالف الواقـع فإنـه مـأجوٌر علـى اجتهـاده، اجتهد وهو من أهل االجتهاد والنظـر 
 والوزر على من غرر �ه من المدعي والبینة.

 ،مـا أسـمع أقضي علـى نحـو َ�َشرٌ  َأَنا ِإنََّما«المؤ�د �الوحي �قول:  -علیه الصالة والسالم–والنبي 
ــلَّ وَ  ــونَ  َأنْ  َ�ْعَضــُكمْ  َلَع  یــرعتر�ــه ســوء تعب: والحــق قــد �أعــرف، وأفصــح، وأبــین �مــا قیــل »َأْلَحــنَ  َ�ُك
ِتـهِ  َأْلَحـنَ  َ�ُكـونَ  َأنْ  َ�ْعَضُكمْ  َفَلَعلَّ « أو  ُمْسـِلٍم، ِ�َحـقِّ  َلـهُ  تُ َقَضـیْ  َفَمـنْ  ُه،َلـ َفَأْقِضـي َ�ْعـضٍ  ِمـنْ  ِ�ُحجَّ

 .»ِلَیَذْرَها َأوْ  فلیأخذها َنارٍ  ِمنْ  ِقْطَعةٌ  ِهيَ  َفِإنََّما �شيٍء من حق أخیه
ا وهو القول الصحیح، وما ُ�قابله ال حظ له مـن النظـر أن حكـم القاضـي إذ ولذا جماهیر أهل العلم

ه لـیس ن من ُحِكم له وهو �عرف أنإخالف الواقع ال ُ�حل الحرام، وال ُ�حرِّم الحالل، وقال �عضهم: 
له حق في القضیة ُحكم الحاكم الظـاهر ُ�حلـه، ُ�حـل لـه فـي البـاطن علـى خـالٍف بیـنهم فـي شـموله 

دٌم روج، ولكن سواٌء قیل �عمومه أو ببعض أجزائه فإنه قوٌل ال حظ له من النظر ُمصـالألموال والف
 .-تعالى رحمه هللا-للحدیث المتفق علیه الذي ذ�ره المصنِّف 

ص علــى األكــل؛ ألنــه أعظــم صــور األكــل أوًال: التنصــی ]١٨٨[البقــرة:} َوَال َتــْأُكُلوْا َأْمــَواَلُكم َبْیــَنُكم{
ا:وجوه االنتفاع، الصو   ر �ثیرٌة جد�

 منها: مـا ُأشـیر إلیـه عنـد الحـاكم، ومنهـا: مـا �أكلـه �عـض المـوظفین مـن انتـدا�ات أو رواتـب بـدون 
ر و�أخـذ مـن الضـمان  و أمقابل، أو یؤخذ مما ُیرتب للمحتاجین من المسلمین من بیت المال، فُیزوِّ

اٍف ُمعینـة فیـزعم أنـه من غیره من وجوه الصرف من بیت المال أو األوقاف التي ُترتب علـى أوصـ
 ینطبق علیه الوصف، وُ�حضر مستندات و�ینات مزورة، فیأخذ ما ال �حق له.

 كل هذه الصور وغیرها مما ال ُ�مكن حصره داخلٌة في اآل�ة.
�عــض األمــور المرتبــة مــن األوقــاف مــثًال أوقــاف المســلمین تجــد الواقــف أو الموصــي یــنص علــى 

 .ا، وقد �كون ُعرفی� اذا النص لفظی� وصٍف هو في حقیقته شرط، وقد �كون ه
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اآلن لــو جــيء بوصــیة یوصــي فیهــا الجــد الرا�ــع الــذي مــات مــن مــائتي ســنة لمــن �طلــب العلــم مــن 
ذر�ته، ثم نأتي لنطبق هذه الوصیة، هل �شمل من �طلب العلم علوم الدنیا؟ هل في �ال الموصـي 

ه أن ؟ هــل �ــأتي فــي �الــًئاشــی أو اطب�ــ أوفیز�ــاء،  أوأن مــن أوالد أوالده وأحفــاده مــن یــدرس هندســة، 
ــه �شــمل أمثــال هــؤالء؟ هــذا إذا قلنــا:  م ن مثــل هــذه األمــور تــدخل فــي عمــوم اللفــظ، و�ال فــالعلإنصَّ

ـــه هـــو المـــوروث عـــن النبـــي  ـــذي جـــاءت النصـــوص �مدحـــه ومـــدح أهل ـــه الصـــالة –الشـــرعي ال علی
 وهذا لیس �محل اختالٍف عند أهل العلم. ،-والسالم

ف، والمسـألة خالفیـة مـنهم مـن �قـول: العلـم ال ُ�حـد، مـا ُ�عـرَّ  علمـاء فـي �تـب األصـول،ولذا �قول ال
 لماذا؟ ال ُ�مكن أن ُ�ختلف فیه.

فــي (مختصــر التحر�ــر) �قــول: العلــم ال ُ�حــد فــي وجــه، و�ن �ــان �قــول فــي المقدمــة: إذا قلــت: فــي 
 وجٍه فالمقدم غیره، �عني أنه ُ�عرَّف، لكن تعر�فه متفق علیه.

ي من �قول: إنه ینطبق علیك الحد، ینطبق علیك شرط الواقف، ذهب یدرس مـن علـوم الـدنیا، فیأت
وفـــي بـــالٍد علیـــه منهـــا خطـــٌر عظـــیم، وُ�قـــال: ذهـــب �طلـــب العلـــم، أو یـــدرس مـــا یتعلـــق �ـــالقرآن أو 
�الحــدیث أو �الفقـــه علـــى أیـــدي �فـــار مـــن المستشـــرقین وغیـــرهم، ونقـــول: هـــذا ذهـــب �طلـــب العلـــم، 

 الحد ُ�عطى من الوصیة؟! إذا أكل فهو داخل في اآل�ة.و�نطبق علیه 
 و�نمــا ،�ــاطالً  لــك �حــق وال ،احراًمــ لــك حــل�ُ  ال القاضــي قضــاء أن آدم ابــن �ــا اعلــم: قتــادة قــال"

 أن واعلمـوا و�صـیب، �خطـئ �شـرٌ  والقاضـي الشـهود، �ـه وتشـهد یـرى  مـا بنحو القاضي �قضي
 علـى فیقضـي القیامـة، یـوم بینهمـا هللا مـع�ج حتـى تـنقضِ  لـم خصومته أن بباطل له ضيقُ  من

 .الدنیا في المحق على للمبطل �ه قضي مما �أجود للمحق المبطل
 وقال أبو حنیفة: حكم الحاكم �طالق الزوجة".

 فــي المحــق علــى للمبطــل �ــه قضــي ممــا �ــأجود للمحــق المبطــل علــى فیقضــي" مــن �ــاب �قــول:
 من اغتصـبَ « تي في الحدیث الصحیح المتفق علیهمواز�ة للذنب؟ لما �أ �عني هل العقو�ة" الدنیا

ن، ولـم یتـرك أعذر للخلق لجمیع المكلفـی -جلَّ وعال–هللا  »َقُه من سبِع أرضینَ ِشبًرا من أرِض طوِّ 
ـــة، فكونـــه �ســـمع هـــذا الكـــالم وُ�خالفـــه أال �ســـتحق المضـــاعفة فـــي العقو�ـــات؟   َال ِإنَّ للاّاَ {ألحـــٍد ُحجَّ

 .]٤٠[النساء:} َ�ْظِلُم ِمْثَقاَل َذرَّةٍ 
أورد �عضــهم أن هــذا الكــافر مكــث فــي الــدنیا مائــة ســنة أو تســعین ســنة أو أكثــر أو أقــل، فكیــف 

ـر إلـى یـو  أو  م القیامـةُ�عذَّب أبد اآل�اد في جهنم؟ قال العلماء: ألنه في نیته وقرارة نفسه أنه لو ُعمِّ
 . إلى األبد أنه �ستمر على �فره

 األمــر، نفــس فــي زورٍ  شــاهدا عنــده شــهد إذا�طــالق الزوجــة وقــال أبــو حنیفــة: حكــم الحــاكم "
 �طالقهـا كـمحُ  الـذي زوجهـا علـى و�حرمها ،للشاهدین حتى لألزواج حلها�ُ  عنده عدالن ولكنهما
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 نفـس فـي �اذ�ةً  �انت و�ن علیه، مهاحرِّ و�ُ  زوجها من بینهایُ  إنه المرأة، �لعان هذا: وقالوا منه،
 .أولى وهذا مهاحرَّ  ولما لحدها �كذبها الحاكم علم ولو األمر،
 ".القرطبي قال: مسألة

 .كل هذا ال ُیوجد عندنا
 أنـه المال ماس علیه �صدق ما ولو احرامً  ماالً  أكل من أن على ةنَّ السُّ  أهل أجمع :"قال القرطبي

 زاد، مـاف درهـمٍ  مـائتي �أكـل إال �فسـق ال: المعتزلـة من طائفةٍ  في المعتمر بن �شر وقال �فسق،
 ".دونه �ما إال فوقه فما درهمٍ  �أكل �فسق: بائيالجُ  وقال ذلك، دون  �ما �فسق وال

 ال �ما دونه.
ــم ال دلیــل علیهــا، فالنصــوص عامــة فــي أكــل األمــوال أمــوال الغیــر ســواًء  كــل هــذه التقــدیرات تحكُّ

 .كانت للیتامى وهي أشد، أو لغیرهم
 طالب:.......

 .م في الصیام والذي سیأتي في الحجي تقدالذ
 طالب:.......

بــه مــن هــذه المعصــیة بــین اآل�ــات التــي  علــى �ــل حــال وجــود هــذه اآل�ــات التــي ُتحــذر المســلم وُترهِّ
فیها الحث على العبادات واألمر بهـا هـذا مـن �ـاب التنو�ـع فـي الموضـوعات مـن جهـة، ومـن �ـاب 

 الترهیب، نعم.الترهیب بین آ�ات الترغیب؛ لهذا ُسمي القرآن مثاني؛ ألنه �جمع بین الترغیب و 
 اْلُبُیـوتَ  ْأُتواَتـ ِ�ـَأنْ  ْلِبـرُّ ا َوَلـْیَس  َحـجِّ َوالْ  ِللنَّـاسِ  َمَواِقیـتُ  ِهيَ  ُقلْ  األِهلَّةِ  َعنِ  َ�ْسَأُلوَنكَ {"قوله تعالى: 

 }ُتْفِلُحـــونَ  ُكـــمْ َلَعلَّ  للااََّ  َواتَُّقـــوا اِبَهـــاَأْبوَ  ِمـــنْ  اْلُبُیـــوتَ  َوْأُتـــوا اتََّقـــى َمـــنِ  اْلِبـــرَّ  َوَلِكـــنَّ  ُظُهوِرَهـــا ِمـــنْ 
 ]. ١٨٩[البقرة:

 ُلوَنكَ َ�ْسـأَ {: اآل�ـة هـذه فنزلـت األهلـة، عـن هللا رسـول النـاس سـأل: عبـاس ابن عن العوفي قال
 ".ینهمدِ  حل هاب �علمون ] ١٨٩[البقرة: }َواْلَحجِّ  ِللنَّاسِ  َمَواِقیتُ  ِهيَ  ُقلْ  األِهلَّةِ  َعنِ 

 َدینهم.
 .همحج ووقت نسائهم، وعدة "ِحل َدینهم

 األهلـة؟ قـتخل لـم هللا، رسـول �ا: قالوا أنهم بلغنا: العالیة أبي عن الر�یع، عن جعفر، أبو وقال
 مواقیـت هللا لهـاجع: �قول] ١٨٩رة:[البق }ِللنَّاسِ  َمَواِقیتُ  ِهيَ  ُقلْ  األِهلَّةِ  َعنِ  َ�ْسَأُلوَنكَ { هللا فأنزل
 ".ینهمدَ  ومحل نسائهم، وعدة و�فطارهم، المسلمین لصوم

ــبلهم فــي قولــه: ؤ مــا المســ ــَأُلوَنكَ {ول عنــه مــن ِق ــةِ  َعــنِ {�عنــي �ــا محمــد  ]١٨٩[البقــرة: }َ�ْس  }األِهلَّ
عــن ماهیتهــا، وممــا ُخلقــت، أو عــن فائــدتها وحكمتهــا؟ علــى �ــل حــال جــاء الجــواب  ]١٨٩[البقــرة:

 ِهـيَ  ُقـلْ {�ما ُ�سمى �أسلوب الحكیم أن ُ�جاب السائل �ما هو أحوج إلیه مما سـأل عنـه، فـالجواب: 
ــاسِ  َمَواِقیــتُ  ◌َ  ِللنَّ ــجِّ هــذه فائــدتها، الفائــدة العظمــى مــن إ�جادهــا ومــن خلقهــا  ]١٨٩[البقــرة: }َواْلَح
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مواقیــت للنــاس �عرفــون بهـــا ِحــل دیــونهم، وعـــدد نســائهم، واألشــیاء التــي تحتـــاج إلــى نــوع توقیـــت، 
اْلَحــجُّ {ولـذا قــال: ألنـه شــهران و�عـض الثالــث؛  ؛والحـج �حتــاج والتنصـیص علیــه؛ ألن وقتـه �طــول

 .]١٩٧[البقرة: }َأْشُهٌر مَّْعُلوَماتٌ 
 .ذلك نحو أنس، بن والر�یع والسدي، وقتادة، والضحاك، عطاء، عن روي  و�ذا"

 هللا رسـول :قـال: قـال عمـر ابـن عن ،نافعٍ  عن رواد، أبي بن العز�ز عبد عن الرزاق، عبد وقال
 ُرْؤَ�ِتــِه،لِ  َوَأْفِطــُروا ِلُرْؤَ�ِتــهِ  واَفُصــومُ  ،ِللنَّــاسِ  َمَواِقیــتَ  لَّــةَ اْألَهِ  للااَُّ  َجَعــلَ «: -وســلم علیــه هللا صــلى-

وا َعَلْیُكمْ  ُغمَّ  َفِإنَّ   .»َیْوًما َثَالِثینَ  َفُعدُّ
 شـر�ف امجتهـدً  اعابدً  ثقةً  �ان: وقال. �ه ،روادٍ  أبي ابن حدیث من مستدر�ه، في الحاكم ورواه

 ".اهخرج�ُ  ولم اإلسناد، صحیح فهو النسب،
 .لحاكم، والحاكم معروف في تساهلهكالم ا

 علیــه هللا صــلى- هللا رســول قــال: قــال أبیــه عــن ،طلــق بــن قــیس عــن جــابر، بــن محمــد وقــال"
 َعَلـْیُكمْ  أْغمـي َفـِإنْ  ِطُروا،َفـَأفْ  َأْیُتُمـوهُ رَ  َوِ�َذا فُصـوموا، اْلِهـَاللَ  َرَأْیـُتمُ  َفِإَذا األهلَّة، للااَُّ  جعل«: -وسلم
ةَ  ُلواَفَأْكمِ   رضـي -طالـٍب  أبـي نبـ علـي �الم ومن هر�رة، أبي حدیث من روي  و�ذا ،»َثَالِثینَ  اْلِعدَّ
 ".-عنه هللا

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
 ین؟أ

 طالب:.......
 .نعم

 .»ِللنَّاسِ  َمَواِقیتَ  اْألَِهلَّةَ  للااَُّ  َجَعلَ «طالب: 
 .»اْلِهَاللَ  َرَأْیُتمُ  َفِإَذا«

 ...طالب:....
 .نعم

 طالب:.......
 جعلها؟ ماذاو سقط،  هال ال فی

 طالب:.......
 خلق هللا األهلة ألي شيء؟

 طالب:.......
 ؟ماذا
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 طالب:.......
 ُیرجع له في األصل.

 طالب:.......
 العبارة فیها نقص.

 طالب:.......
 في مواقیت.

 طالب:.......
 طلعوها من النصوص.

 ناقصة؟ أم جملة تامة  »ْألَِهلَّةَ ا للااَُّ  َجَعلَ «�عني هل قوله: 
 طالب:.......

 ؟ الجعل له معاني، لكن هل خلق هللا األهلة »اْألَِهلَّةَ  للااَُّ  َجَعلَ «
 طالب:.......

ن لكن اللفظ الذي...مطابق لما في اآل�ة، مطابق للجواب الذي في اآل�ة هـو لـیس بلفـٍظ ُمنكـر، لكـ
 �ا شیخ.لنا، نعم  راجعهالَحكم في ذلك المصدر، 

 طالب:.......
لـة تامـة مـا والجم ،نى إشـكالكأنه مطابق لآل�ة وال فیه أد »َمَواِقیتَ  اْألَِهلَّةَ  للااَُّ  َجَعلَ «اآلن لو قال: 

هـذه  الفائـدة مـن ومـا هل الجملـة تامـة؟ف، فقط »اْألَِهلَّةَ  للااَُّ  َجَعلَ «تحتاج إلى تقدیر، لكن لما �قول: 
 الجملة؟ 

 طالب:.......
ما ال �حتاج إلى تقدیر عند أهل العلـم أولـى ممـا �حتـاج إلـى تقـدیر، وعلـى �ـل حـال المصـدر لكن 

ل.  هو الَحكم، �مِّ
 }َأْبَواِبَها ِمنْ  ْلُبُیوتَ ا َوْأُتوا تََّقىا َمنِ  اْلِبرَّ  َوَلِكنَّ  ُظُهوِرَها ِمنْ  اْلُبُیوتَ  َتْأُتوا ِ�َأنْ  اْلِبرُّ  َوَلْیَس {: وقوله"

 نعـ إسـحاق، أبـي عـن إسـرائیل، عـن موسـى، بـن هللا عبیـد ثناحـدَّ : البخـاري  قـال ]١٨٩[البقرة:
 ْأُتواَتـ ِ�ـَأنْ  اْلِبـرُّ  َس َوَلیْ { هللا فأنزل ظهره، من البیت أتوا الجاهلیة في أحرموا إذا �انوا: قال البراء

 ".]١٨٩[البقرة: }َأْبَواِبَها نْ مِ  اْلُبُیوتَ  َوْأُتوا اتََّقى َمنِ  اْلِبرَّ  َوَلِكنَّ  ُظُهوِرَها ِمنْ  اْلُبُیوتَ 
ت ألنهم یرون أنك إذا خرجت من بیتك وتر�ت بیتك �أهله وأثاثـه هلل للحـج مـن أجـل هللا، فـإذا دخلـ

علیهم من نفس الباب �ـأن هـذا رجـوع فیمـا تر�تـه هلل، فبـدل مـا یـدخل مـن البـاب و�كـون رجـع عمـا 
 .بیت من ظهره، وهذا ال شك أنه سفهتر�ه هلل �أتي ال

 صـاراألن �انـت: قـال البـراء، عـن إسـحاق، أبـي عـن عبة،شُ  عن الطیالسي، داود أبو رواه و�ذا"
 .اآل�ة هذه فنزلت �ا�ه، قبل من الرجل یدخل لم سفر من مواقدِ  إذا
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 مـن یـدخلون  و�ـانوا مـس،الحُ  تـدعى قـر�ٌش  �انـت: جـابر عـن سـفیان، أبـي عن األعمش، وقال
 رسـول نـافبی اإلحـرام، فـي �اٍب  من یدخلون  ال العرب وسائر األنصار و�انت اإلحرام، في األبواب

مــن  عــامر بــن قطبــة معــه وخــرج �ا�ــه، مــن خــرج إذ �ســتان فــي -صــلى هللا علیــه وســلم– هللا
 فقـال. ابالبـ مـن معك خرج و�نه ،اجرف رجلٌ  عامرٍ  ابن قطبة إن !هللا رسول �ا: فقالوا ،األنصار

ـي«: فقال. فعلت �ما ففعلت فعلته رأیتك: قال »َصَنْعَت؟ َما َعَلى َحَمَلكَ  َما«: له  قـال »َأْحُمـُس  ِإنِّ
 اتََّقـى َمـنِ  اْلِبـرَّ  نَّ َوَلِكـ ُظُهوِرَهـا ِمـنْ  اْلُبُیـوتَ  َتْأُتوا ِ�َأنْ  اْلِبرُّ  َوَلْیَس { هللا فأنزل. دینك دیني فإن: له

 عبــاسٍ  ابــن عــن عــوفيال ورواه. حــاتم أبــي ابــن رواه] ١٨٩[البقــرة: }َأْبَواِبَهــا ِمــنْ  اْلُبُیــوتَ  َوْأُتــوا
 .أنس نب والر�یع دي،والسُّ  النخعي، و�براهیم وقتادة، والزهري، ،مجاهدٍ  عن روي  و�ذا. بنحوه
 یر�ـد بیتـه مـن وخـرج اسـفرً  أحـدهم أراد إذا الجاهلیـة أهـل مـن أقـوامٌ  �ـان: البصـري  الحسن وقال
 ولكـن ،�ا�ـه مـن البیت خلید لم سفره، و�دع قیم�ُ  أن خروجه �عد له بدا ثم له، خرج الذي سفره

 }ُظُهوِرَهـــا ِمـــنْ  وتَ اْلُبُیـــ َتـــْأُتوا ِ�ـــَأنْ  اْلِبـــرُّ  َوَلـــْیَس {: تعـــالى هللا فقـــال ظهـــره، قبـــل مـــن یتســـوره
 .اآل�ة] ١٨٩[البقرة:

 ههــذ هللا فـأنزل البیـت، �ــاب مـن منزلـه یـدخل لــم اعتكـف إذا الرجـل �ـان: �عــب بـن محمـد وقـال
 .اآل�ة
 ظهورهــا مــن منــازلهم دخلــوا عیــدهم مــن رجعــوا إذا یثــرب أهــل ن�ــا: ر�ــاح أبــي بــن عطــاء وقــال

 }وِرَهــاُظهُ  ِمــنْ  اْلُبُیــوتَ  َتــْأُتوا ِ�ــَأنْ  اْلِبــرُّ  َوَلــْیَس {: تعــالى هللا فقــال البــر، إلــى أدنــى ذلــك أن و�ــرون 
 ].١٨٩[البقرة:
 مـا واتر�ـوا �ـه، أمـر�م مـا فـافعلوا هللا اتقوا: أي] ١٨٩[البقرة: }ُتْفِلُحونَ  َلَعلَُّكمْ  للااََّ  َواتَُّقوا{: وقوله
 علـى �أعمـالكم ز�كماجـفیُ  ید�ـه، بـین وقفـتم إذا اغـدً ] ١٨٩[البقـرة: }ُتْفِلُحـونَ  َلَعلَُّكـمْ { عنـه نهاكم
 ".والكمال التمام

 مـن منزلـه یـدخل لـم اعتكـف إذا الرجـل كـانفي قول عطـاء وهـو قـول محمـد بـن �عـب قبـل ذلـك "
إذا اعتكف قبله عموم في عموم األسفار، وقبله من الروا�ات ما  "اآل�ة هذه هللا فأنزل البیت، �اب

سـتحبون للمعتكـف إذا �عـض الفقهـاء �"كان الرجـل إذا اعتكـف"  في الحج، وهنا قال: یدل على أنه
انتهــى مــن اعتكافــه أال �خــرج إلــى بیتــه، بــل �خــرج إلــى صــالة العیــد بثیا�ــه فــي ثیــاب المعتكــف، ثــم 

أنـه إذا غابـت الشـمس مـن آخـر أ�ـام رمضـان فقـد انتهـى االعتكـاف، �عد ذلـك �ـأتي إلـى بیتـه، مـع 
ولیلة العید لیست محل اعتكاف، وهذا مذ�ور في ُ�تـب الفقـه عنـد الحنابلـة وغیـرهم أنـه یـذهب إلـى 

 كـانُمصلى العید في ثیاب اعتكافه، ومن معتكفه، ولكنـه ال دلیـل علیـه، وفیـه شـبه ممـا ُذِكـر هنـا "
فیـه نـوع شـبه أنــه یـذهب إلـى المسـجد ُ�صــلي  "البیــت �ـاب مــن منزلـه یـدخل لــم اعتكـف إذا الرجـل

ــنَّة أن یتــز�ن، و�لــبس النظیــف مــن الثیــاب لصــالة العیــد �مــا �ــان النبــي  –العیــد بثیا�ــه، مــع ان السُّ
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�فعــل، ولیلــة العیــد لیســت محــل اعتكــاف، فهــذا القــول و�ن تداولــه �عــض  -علیــه الصــالة والســالم
 �تب الحنابلة وغیرهم، لكنه ال أصل له. الفقهاء، وهو موجود في �عض

َلـْم َ�ُمـْت  ِعیـَدْینِ َمـْن أحیـا َلْیَلَتـِي الْ «وُ�رتبون على ذلك إحیاء لیلة العید، و�روون فیه حدیًثا ضعیًفا 
 .والحدیث ضعیف ،»َقْلُبُه َیْوَم َتُموُت اْلُقُلوبُ 

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
 فیه؟ ماذا

 طالب:.......
 عن سفیان هو ما ُحرِّج أصًال. ش؟ قال األعمُحكمه

 قال عنه عند�م؟ ماذا و�ذا، العوفيو  ،حاتم أبي ابن رواه ُمخرَّج؟ 
 .طالب: أخرجه �سنٍد حسن

 .نعم
 ه أبن أبي حاتم �سنٍد حسن من طر�ق عمار بن زر�ق عن األعمش.جر خطالب: �قول: أ
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

 .-علیه الصالة والسالم-قبل الهجرة �ان حج أكثر من مرة  -السالمعلیه الصالة و –النبي 
 طالب:.......

 ؟ماذا
 طالب:.......

 .-علیه الصالة والسالم-�قف في عرفة، و�خرج من الحرم معروف هذا عنه 
 طالب:.......

 لبیت.اأنه أحمس في مسألة الدخول من وراء 
ئــدة عملیــة؛ ولــذلك قــالوا عــن قطبــة: رجــٌل علــى �ــل حــال هــو مــا علیــه أثــر، �عنــي مــا لــیس فیــه فا

 فاجر، لماذا؟ ألنه دخل من الباب.
 ..تخر�ج الحدیث ،عبد هللا اتخر�ج للحدیث؟ أ� هما فی

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
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 �قول: أحمس، قبل الهجرة. ،ال ال
 طالب:.......

دینـة: �الم -علیـه الصـالة والسـالم–ال ال، إذا �ان �المدینة فالخبر ُمنكر، ال ُ�مكـن أن �قـول النبـي 
 ألنه حج على طر�قة قومه قبل الهجرة أكثر من مرة. ؛»َأْحُمُس  ِإنِّي«

 طالب:.......
نعم لو قالوا هذه ما لها نصیب، ما هي �صحیحة، ولیس لها معنًى فـي هـذا السـیاق، والُمثبـت مـن 

 . ر الطبري وابن أبي حاتم واإلصا�ةتفسی
 * اْلُمْعَتــِدینَ  بُّ ُ�ِحــ َال  للااََّ  ِإنَّ  ْعَتــُدواتَ  َوال ُ�َقــاِتُلوَنُكمْ  الَّــِذینَ  للااَِّ  َســِبیلِ  ِفــي ُلواَوَقــاتِ { "قولــه تعــالى:

 دَ ِعْنـ ُتَقـاِتُلوُهمْ  َوال ْلَقْتـلِ ا ِمـنَ  َأَشـدُّ  َواْلِفْتَنـةُ  َأْخَرُجـوُ�مْ  َحْیثُ  ِمنْ  َوَأْخِرُجوُهمْ  َثِقْفُتُموُهمْ  َحْیثُ  َواْقُتُلوُهمْ 
 نَّ َفـإِ  اْنَتَهـْوا َفـِإنِ  * ِفِر�نَ اْلَكـا َجـَزاءُ  َ�ـَذِلكَ  وُهمْ َفـاْقُتلُ  َقاَتُلوُ�مْ  َفِإنْ  ِفیهِ  ُ�َقاِتُلوُ�مْ  َحتَّى اْلَحَرامِ  ْلَمْسِجدِ ا

ینُ ا َوَ�ُكونَ  ِفْتَنةٌ  َتُكونَ  َال  َحتَّى َوَقاِتُلوُهمْ *  َرِحیمٌ  َغُفورٌ  للااََّ   َعَلـى ِإال ُعـْدَوانَ  َفـال ااْنَتَهـوْ  ِإنِ فَ  هللَِِّ  لدِّ
 ].١٩٣-١٩٠[البقرة: }الظَّاِلِمینَ 

 َسـِبیلِ  ِفـي واَوَقـاِتلُ {: تعـالى قوله في العالیة أبي عن أنس، بن الر�یع عن الرازي، جعفرٍ  أبو قال
 �ـان تنزلـ فلمـا �المدینة، الالقت في نزلت آ�ةٍ  أول هذه: قال] ١٩٠[البقرة: }ُ�َقاِتُلوَنُكمْ  الَِّذینَ  للااَِّ 

 سـورة نزلـت حتـى عنـه �ـف عمـن و�كـف قاتلـه، مـن قاتـل�ُ  -وسـلم علیـه هللا صلى- هللا رسول
 واَفــاْقُتلُ {: �قولــه منســوخةٌ  هــذه: قــال حتــى أســلم بــن ز�ــد بــن الــرحمن عبــد قــال و�ــذا ،بــراءة

 ".]٥:التو�ة[ }َوَجْدُتُموُهمْ  َحْیثُ  اْلُمْشِرِ�ینَ 
ــدفاع أو مــن داللــة اآل�ــة التــي معنــا علــى جهــاد أو  قتــال الــدفع فقــط، قــالوا: واختصــاص القتــال �ال

الدفع منسوخ؛ ألنه جاءت آ�ات ونصوص تدل علـى طلـب المسـلمین للكفـار، وقتـالهم فـي بلـدانهم، 
ذهــب إلــى القبائــل وقــاتلهم علــى اإلســالم، والمســلمون تفرقــوا فــي  -علیــه الصــالة والســالم–والنبــي 

ل قتـال إراقـة الـدماء والتشـفي مـن النـاس أو أخـذ األمـوااألمصار لقتـال الكفـار، ولـیس الهـدف مـن ال
 . أشبه، الهدف منه هدایتهم لإلسالمأو ما 

 �األعــداء و�غــراءٌ  تهیــیجٌ  هــو إنمــا] ١٩٠[البقــرة: }ُ�َقــاِتُلوَنُكمْ  الَّــِذینَ {: قولــه ألن نظــر؛ هــذا وفــي"
 ینَ اْلُمْشـِر�ِ  اِتُلواَوقَ {: قال ا�م أنتم، فقاتلوهم �قاتلونكم �ما: أي وأهله، اإلسالم قتال متهمهِ  الذین
 ".]٣٦:التو�ة[ }َ�افَّةً  ُ�َقاِتُلوَنُكمْ  َ�َما َكافَّةً 

ا �ـان علـى �المـه األخیـر أنـه ال یلـزم، لكـن إذ ،وال یلزم من هذا االنتظار حتى یبدأ الكافر �القتـال
ل نهم أن ُ�قاِتــمــن شــأنه أن ُ�قاتــل و�ــدخل فــي هــذا الجماعــات واألفــراد إذا �ــان فــي األعــداء مــن شــأ

ون  ُ�قـاتلالون، فهـم ُ�قاَتل، والـذي ال ُ�قاتـل مـن النسـاء، والـذراري، والشـیوخ، والرهبـان هـؤالء ال ُ�قـاتل
 .وال ُ�قتلون 
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 }َرُجــــوُ�مْ َأخْ  َحْیــــثُ  ِمــــنْ  َوَأْخِرُجــــوُهمْ  َثِقْفُتُمــــوُهمْ  َحْیــــثُ  َواْقُتُلــــوُهمْ {: اآل�ــــة هــــذه فــــي قــــال ولهــــذا"
 علــىو  قتــالكم، علــى منبعثــةٌ  همــتهم �مــا قتــالهم، علــى منبعثــةٌ  همــتكم لــتكن: أي] ١٩١[البقــرة:
 .اقصاًص  منها أخرجو�م التي بالدهم من إخراجهم

 الهجــرة �عــد القتــال فــي نزلــت آ�ــةٍ  أول أن -عنــه هللا رضــي- الصــدیق �كــر أبــي عــن كــيحُ  وقــد
 .الحدیث ورد و�ه ،راألشه هوو ] ٣٩:الحج[ اآل�ة }ُظِلُموا ِ�َأنَُّهمْ  ُ�َقاَتُلونَ  ِللَِّذینَ  ُأِذنَ {

 ".تعتدوا وال هللا سبیل في قاتلوا: أي ]١٩٠[البقرة: }اْلُمْعَتِدینَ  ُ�ِحبُّ  َال  للااََّ  ِإنَّ  َتْعَتُدوا َوال{: وقوله
أنهـم  ]٣٩الحـج:[ ِلُمـوا}ظُ {ُأِذَن ِللَّـِذیَن ُ�َقـاَتُلوَن ِ�ـَأنَُّهْم ظاهر من اإلذن أن ما قبل هذا اإلذن منـع 

 .�ة هي أول آ�ة یؤذن فیها �القتالا اإلذن �انوا ممنوعین، ولتكن هذه اآلقبل هذ
تعتـدوا  وال هللا سـبیل فـي قـاتلوا: أي ]١٩٠[البقرة: }اْلُمْعَتِدینَ  ُ�ِحبُّ  َال  للااََّ  ِإنَّ  َتْعَتُدوا َوال{: وقوله"

 ،والغلـول ثلـة،المُ  مـن -البصـري  الحسـن قالـه كمـا- المنـاهي ارتكـاب ذلـك فـي و�ـدخل ،ذلك في
 صـوامع،ال وأصـحاب والرهبـان فـیهم، قتـال وال لهـم رأي ال الذین والشیوخ والصبیان النساء وقتل

 ".مصلحة لغیر الحیوان وقتل األشجار وتحر�ق
 -علیــه الصــالة والســالم–أمــا إذا ترتــب علــى ذلــك مصــلحة، ففــي غــزوة بنــي النضــیر حــرَّق النبــي 

 .اجحةالمصلحة ر  نخیلهم �ما هو معلوم، لكن هذه
ــــَؤيٍّ  ــــي ُل ــــَراِة َبِن ــــى َس ــــاَن َعَل  َوَه

 
ـــــــَتِطی  ـــــــاْلُبَوْ�َرِة ُمْس ـــــــٌق ِ�  رٌ َحِر�

 نعم. 
 يفـ جـاء ولهـذا. وغیـرهم حیـان، بـن قاتـلومُ  العز�ـز، عبـد بـن وعمـر عبـاس، ابـن ذلك قال كما"

 ِبیلِ َسـ ِفـي اْغـُزوا«: �قـول �ـان -وسـلم علیه هللا صلى- هللا رسول أن ر�دةبُ  عن مسلم، صحیح
 ".»َوِلیًدا ُتُلواَتقْ  َوَال  ُلوا،ُتَمثِّ  َوَال  وا،َتْغدر  َوَال  َتُغّلوا، َوَال  اْغُزوا ِ�اهلْلَِّ، َ�َفرَ  َمنْ  َقاِتُلوا ،للااَِّ 

ــَواِمعِ  َأْصــَحابَ  َوَال « قــال: ــَواِمعِ ا ابَ َأْصــحَ  َوَال  ،َوِلیــًدا َتْقُتُلــوا َوَال « ،أحمــد اإلمــام رواه  »الصَّ  اه رو  »لصَّ
 ، وعن ابن عباس.دأحم اإلمام
  من روا�ة مسلم. طالب:

 �قول: سقط من زاي وخاء.
 الحاشیة عندك ما ذ�ره؟

َواِمعِ  َأْصَحابَ  َوَال ، َوِلیًدا َتْقُتُلوا َوَال « طالب: �قول: في األصل  َأْصـَحابَ  َال وَ « الصواب حذفو  »الصَّ
َواِمعِ   ألن الروا�ة في صحیح مسلم بدون ذلك. ؛»الصَّ

 .هذه روا�ة أحمد
 طالب: ولهذا جاء في صحیح مسلم، عزاها إلى مسلم.

 المؤلف عزاه ألحمد.
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  طالب:.......... 
 ین؟أ

  طالب:.......... 
 عن ُبر�دة.

ر أنتم تعلمون من خالل هذه الدروس في تفسیر الحافظ ابن �ثیر أن عنا�ة اإلمام الحافظ ابن �ثی
ن �حفظــه عــن ظهــر قلــب، وقــد تكــون فــي مســند اإلمــام أحمــد أكثــر مــن أي �تــاٍب آخــر، وأنــه �ــا

حمـد و�ز�ـد علیـه مـن ُمسـند اإلمـام أ ،الروا�ة موافقة لما في البخاري أو مسـلم فیعتمـد علـى البخـاري 
 كما هو معروٌف طر�قته، وهنا بدأ الحدیث في صحیح مسلم عن ُبر�دة.

 طالب: وأتى �الثاني....
 ثم أتى �ما في مسلم مع ز�ادة أحمد.

 د.طالب: �ما في المسن
  �ما في المسند.

ــ �جعلــه هــو المحــور، وقــد �ختلــف معــه غیــره، اآلن الــذین ُ�خرِّجــون أحادیــث  اهــو الــذي �حفــظ �تاً�
الصــحیحین، و�قولــون: رواه البخــاري ومســلم أو متفــٌق علیــه، ومعــولهم علــى فــروع ال علــى أصــول، 

یــر فــي (جــامع تجــدهم �عتمــدون علــى هــذه الفــروع و�عــزون إلــى األصــل، فمثــل البیهقــي وابــن األث
األصول) وغیرهم �ثیـر، الُحمیـدي فـي (مسـنده) �عتمـدون علـى المسـتخرجات، والمسـتخرجات منهـا 
مـــا أصـــله صـــحیح البخـــاري، ومنهـــا مـــا أصـــله صـــحیح مســـلم، ومنهـــا مـــا أصـــله فـــي الصـــحیحین 
فُیخرجـــون مـــن الصـــحیحین أو مـــن البخـــاري أو مـــن مســـلم واللفـــظ لصـــاحب المســـتخرج، واألصـــل 

ــق �ــالم البیهقــي فــي حــدیٍث �قــول: رواه البخــاري أو یرو�ــه عــن طر�ــق لصــاحب المســتخر  ج لــو ُطبِّ
البخاري تجد نوع اختالف، و�ذلك (جامع األصول) مثله، والُحمیـدي فیـه أشـیاء زائـدة علـى مـا فـي 

 الصحیحین؛ ولذا قال الحافظ العراقي في المستخرجات:
   

ــ ــِحْیِح َ� ــى الصَّ ــَتْخَرُجوا َعل  يَأبَواْس
 

ــــــــ  ــــــــِب َعَواَن ــــــــِوِه، َواْجَتِن  ٍة َوَنْح
 َعـــــــــــــــــــــــــْزَوَك ألَفـــــــــــــــــــــــــاَظ الُمُتـــــــــــــــــــــــــوِن َلُهَمـــــــــــــــــــــــــا   

 .ال تعزو األلفاظ لفظ المتن للبخاري أو مسلم، وأنت اعتمدت على البیهقي أو ابن األثیر مثالً  
 اُهَمـِن لَ َواْجَتِنِب َعـْزَوَك ألَفـاَظ الُمُتـو

 
ـــــًى ُر�َّ   ـــــا َوَمْعن ـــــْت َلْفًظ ـــــإْذ َخاَلف  اَم

ـــــــا تَ   ِتهَوَم ـــــــحَّ ـــــــاْحُكَمْن ِ�ِص ـــــــُد ف  ِزْ�
 

ـــــ  ـــــْن َفاِئَدِت ـــــوِّ ِم ـــــَع الُعُل ـــــَي َم  هْ َفْه
 َزاَعـــَواَألْصـــَل َ�ْعنـــي الَبْیَهقـــي َوَمـــْن  

 
ــــــــ  ــــــــَت إْذ َزاَد الُحَمیــــــــِدي َمیَّ  َزاَوَلْی
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لحـدیث، عنـدك اما �عني لفـظ  ،إذا قال: رواه البخاري �عني أصل الحدیث"َواَألْصَل َ�ْعني الَبْیَهقي" 
ن مـي هو األصـل الـذي اعتمـد علیـه و�عـزوه لغیـره ر لما �عزو ُ�خرِّج من المسند الذافظ ابن �ثیالح

ث، ورأى أنـــه �حفـــظ هـــذا  األئمـــة �التبعیـــة، و�ن �ـــان األصـــل العكـــس، لكـــن ابـــن �ثیـــر إمـــام وُمحـــدِّ
 الـذي �حفـظ المسـندفالدیوان العظیم مـن دواو�ـن اإلسـالم الـذي تجتمـع فیـه غالـب هـذه الكتـب، و�ال 

�عجـــز عـــن الســـتة؟ ال لـــن �عجـــز عـــن الســـتة، لكنـــه انصـــب جهـــده علـــى هـــذا الكتـــاب ولـــه منهجـــه 
ثنا فــالن وفــالن، ثــم یــذ وطر�قتــه، وقــد ُ�خــرِّج �عــزو الحــدیث أصــله فــي... �ر قــال اإلمــام أحمــد: حــدَّ

الحــدیث، ورواه البخــاري ومســلم، ومعولــه فــي اللفــظ علــى المســند، مثــل مــا قلنــا عــن البیهقــي وابــن 
 ر.األثی

فــي جمعــه بــین الكتــب الخمســة مــر�ح لطــالب العلــم، لكــن ُیالحــظ  -رحمــه هللا–وصــنیع ابــن األثیــر 
فــال تطمــئن الــنفس إلــى أن ُ�عــزى مــن  ،علیــه هــذه المالحظــة التــي هــي اعتمــاده علــى المســتخرجات

 البخاري من خالل عزو ابن األثیر أو حتى البیهقي.
 صالة قبل الز�اة؛ ألن حرف الزاي قبل الصاد.واألمر الثاني: ترتیبه الكتب على الحروف ال

 طالب: الز�اة قبل الصالة؟! 
 الز�اة قبل الصالة، نعم.

  طالب:.......... 
 وحدیث بر�دة؟

  طالب:.......... 
 الصوامع عند أحمد.

 طالب: ُبر�دة.
 من حدیث بر�دة.
 طالب:........

 عند من؟
 طالب: عند أحمد.

 اقرأ حدیث ابن عباس. ،سیأتي
 ُجـوااْخرُ «: قـال جیوشـه �عـث إذا -وسـلم علیه هللا صلى- هللا رسول �ان: قال عباسٍ  ابن عنو "

 ".»َتُغلُّوا َوَال وا عتدتَ  َال  ِ�اهلْلَِّ، َ�َفرَ  َمنْ  للااَِّ  َسِبیلِ  ِفي َقاِتُلوا للااَِّ، ِ�ْسمِ 
 ال تغدروا.

 طالب:.......
 األولى ال تغدروا.
 طالب: ال تعتدوا؟
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 .»ُتَمثلوا َتُغلُّوا َوَال  َوَال  َتْغِدُروا َال « تدوافي نسخة ال تع
ــِدُروا َال «" ــوا َوَال  َوَال  َتْغ ــوا، َتُغلُّ ــوا َوَال  ُتَمثل ــَدانَ  َتْقُتُل ــَواِمعِ  َأْصــَحابَ  َوَال  اْلِوْل  ،أحمــد اإلمــام واهر  »الصَّ

 ".نحوه ا،مرفوعً  أنسٍ  عن داود، وألبي
 ؟تعتدواأم اللفظ؟ تغدروا  مامعك،  الشعب

 طالب: تغدروا.
 هذا الذي �ظهر.
 طالب:..........

 هذا األصل هذا المحفوظ، نعم.
 علیــه هللا صــلى- النبــي مغــازي  �عــض فــي امــرأةٍ  دتِجــوُ : قــال عمــر ابــن عــن الصــحیحین وفــي"

 ".والصبیان النساء قتل -وسلم علیه هللا صلى- هللا رسول فأنكر مقتولة، -وسلم
ا تل النساء من زنت ُرِجمت، وُقِتل السـواحر إلـى غیـر ذلـك ممـالنهي عن قتل النساء مع أنه جاء ق

 ُ�خصص هذا النص.
 طالب:..........

 .نعم
 طالب:..........

 هم منهم.
المقصود أن المسألة في تعارض عمـوم النهـي عـن قتـل النسـاء مـع قتـل المرتـدة والزانیـة المحصـنة 

َل ِدیَنـــهُ «ســـاء أو عمـــوم جـــاء ذلـــك، فمـــا المقـــدم مـــن العمـــومین عمـــوم النهـــي عـــن قتـــل الن  َمـــْن َبـــدَّ
َل ِدیَنـُه َفـاْقُتُلوهُ «�ما في ذلك النساء، عموم  »َفاْقُتُلوهُ  ء، والنهـي عـن رجـال والنسـا�شـمل ال »َمـْن َبـدَّ

م علـى العـام، مـا ُتقتـل المرتـدة عنـ دهم، قتل النساء خاص �النسـاء؛ ولـذا قـال الحنفیـة: الخـاص ُمقـدَّ
 تل النساء.لماذا؟ ألنه جاء النهي عن ق

وعمــوم النهــي عـن قتــل النســاء مخصـوٌص �ــه، عمــوم  ،والجمهـور علــى العكـس قــالوا: ُتقتــل المرتـدة
 النهي عن قتل النساء مخصوص �قتل المرتدات.

م هـــذا العمـــوم علـــى ذاك العمـــوم؟ ألن النهـــي عـــن قتـــل النســـاء عمومـــه دخلـــه أكثـــر مـــن  ولمـــاذا ُقـــدِّ
َل ِدیَنــــُه َفــــاْقُتُلوهُ  َمــــنْ «ُمخصــــص، فضــــعف، وعمــــوم النهــــي عــــن قتــــل  ك مــــا دخلــــه مثــــل تلــــ »َبــــدَّ

المخصصات، فبقي أقوى من عموم النهي عن قتل النساء، المرأة إذا زنت، نقـول: النهـي عـن قتـل 
أو ارتــدت مــا ُتقتــل للنهــي عــن قتــل النســاء؟ هــذه �لهــا  ؟النســاء وهــي ُمحصــنة، أو قتلــت مــا ُتقتــل

 ند جمهور أهل العلم أن المرتدة ُتقتل.ُمخصصات أضعفت عموم الحدیث، وصار الراجح ع
 طالب: النهي عن قتل النساء في الحروب خاصة؟
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في الحروب، لكن نهى عـن قتـل النسـاء، لـوال �ثـرة المخصصـات لهـذا الـنص  اخاص �صیر خاص� 
العــام الــذي أضــعفه مــا قلنــا: إنــه محمــوٌل علــى الخصــوص؛ ألن عمومــه ُ�مكــن أن ُ�ســتعمل �مــا 

 كن معروٌف أنه �لما دخل من المخصصات أكثر �ان العموم أضعف.استعمله الحنفیة، ل
 ولعلنا نكمل الدرس القادم.

 
 
 
 
 
 


